
ภัยธรรมชาติ





10 เหตุการณ์ที�มีผูเ้สียชีวิตมากที�สุด



10 เหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากที�สุด



10 เหตุการณ์ที�มีผูเ้สียชีวติมากที�สุด(ประเทศไทย)



10 เหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อมนุษยม์ากที�สุด(ประเทศไทย)



10 เหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากที�สุด (ประเทศไทย)



แนวโน้มจํานวนการเกดิภัยธรรมชาติทั�วโลกในอนาคต



ปรากฏการณ์สุดขั�ว, สุดขีด (Extreme Event)

• อากาศผดิปกติมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ค่าเฉลี�ย(ค่าปกติ)

• อากาศที�มีความรุนแรง แปรปรวน  

• มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน

• เกิดผดิฤดูกาล, เกิดผดิที�ผดิทาง

• เหตุการณ์ที�มีความรุนแรงเคยเกิดขึ�นมาแลว้ในอดีต 

(ประมาณ 5 เปอร์เซ็นตห์รือนอ้ยกวา่)



ภัยธรรมชาตทิี�เกดิขึ�นในประเทศไทย

1. พายุฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อน (Thunderstorms) 
2. พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclones) 
3. แผ่นดินไหว และสึนามิ (Earthquakes and Tsunami)
4. อุทกภัย (Floods)
5. แผ่นดินถล่ม (Land Slides)
6. คลื�นพายุซัดฝั�ง (Storm Surges)
7. ไฟป่า (Fires) 
8. ฝนแล้ง (Droughts)
9. ภัยหนาว 



สาเหตุของภัยธรรมชาติในประเทศไทย

1. คลื�นกระแสลมฝ่ายตะวนัออก (ลมระดับล่าง)
2. คลื�นกระแสลมฝ่ายตะวนัตก (ลมระดบัล่าง)
3. พายุหมุนเขตร้อน

(พายุดีเปรสชัน พายุโซนร้อน พายไุต้ฝุ่น) 
4. มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ (มรสุมฤดูฝน)
5. มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (มรสุมฤดูหนาว)
6. ร่องมรสุม(ร่องความกดอากาศตํ�า) 
7. แผ่นดินไหว
8. การผนัแปรและการเปลี�ยนแปลงภูมิอากาศ 

(Climate Variability and Climate change)



สรุปภัยธรรมชาติที�เกดิในภาคต่างๆของประเทศไทย 





คลื�นกระแสลมตะวนัออก



คลื�นกระแสลมตะวนัออก



คลื�นกระแสลมตะวนัตก (WESTERLY TROUGH) 

• คลื�นกระแสลมตะวันตก คือ
ลกัษณะของลม ชั�นบนที�มี
รูปร่างคลา้ยคลื�น ด้านหน้าของ
คลื�นนี�มีการยกตัวของอากาศ
ทาํใหมี้ลกัษณะอากาศร้าย ฝน
ฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 
ลูกเห็บตก ส่วนด้านหลงัของ
คลื�นมีอากาศจมตัวทาํใหมี้
ลกัษณะอากาศดี ทอ้งฟ้าโปร่ง 
อุณหภูมิลดลงอยา่งรวดเร็ว



คลื�นกระแสลมตะวนัตก วนัที� 16 มนีาคม 2557

http://www.youtube.com/watch?v=fydpmVOYUaA



คลื�นกระแสลมตะวนัตก วนัที� 6 เมษายน 2557



พายุฝนฟ้าคะนอง

พายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm) เกิดจากเมฆที�ก่อตวัขึ�นในแนวดิ�งขนาด
ใหญ่ที�เรียกวา่ เมฆฝนฟ้าคะนอง หรือ เมฆคิวมูโลนิมบสั (Cumulonimbus) 
ซึ�งเป็นสาเหตุสาํคญัที�ทาํใหเ้กิดสภาพอากาศรุนแรง เช่น ลมกระโชก ฟ้าแลบ 
และฟ้าผา่ ฝนตกหนกั อากาศปั�นป่วนรุนแรงทาํใหมี้ลูกเห็บตก



การพฒันา 3 ขั�นตอนของพายุฝนฟ้าคะนองแบบเดี�ยว (single-cell)

               ขั�นควิมูลสั           ขั�นเจริญเตบิโตเต็ม         ขั�นสลายตัว









Downburst และ Microburst



เมฆอาร์คสั



ลมงวง และนาคเล่นนํ�า

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dWjqd4aMnYw



“ฟ้าผ่า” 

1. ฟ้าผ่าภายในก้อนเมฆ

2.ฟ้าผ่าจากเมฆก้อนหนึ�งไปยังอกีก้อนหนึ�ง

3. ฟ้าผ่าจากเมฆลงสู่พื�น 
4.ฟ้าผ่าจากยอดเมฆลงสู่พื�น



“ฟ้าผ่า” มีอย่างน้อย 4 แบบหลกั ได้แก่

1.   ฟ้าผ่าภายในก้อนเมฆ   ฟ้าผา่แบบนี� เกิดมากที�สุด และทาํใหเ้มฆเปล่งแสงกระพริบที�
คนไทยเราเรียกวา่ “ฟ้าแลบ” นั�นเอง
2.   ฟ้าผ่าจากเมฆก้อนหนึ�งไปยังอีกก้อนหนึ�ง
3.    ฟ้าผ่าจากเมฆลงสู่พื�น   เป็นการปลดปล่อยประจุออกจากกอ้นเมฆจึงเรียกวา่ ฟ้าผา่
แบบลบ (Negative Lightning) ซึ� งเป็นฟ้าผา่ที�อนัตรายต่อคน สัตว ์และสิ�งต่างๆ ที�อยูบ่น
พื�น โดยจะผา่ลงบริเวณ “ใตเ้งา” ของเมฆฝนฟ้าคะนองเป็นหลกั
4.   ฟ้าผ่าจากยอดเมฆลงสู่พื�น   เป็นการปลดปล่อยประจุบวกจากกอ้นเมฆจึงเรียกวา่ 
ฟ้าผา่แบบบวก (Positive Loghtning) สามารถผา่ไดไ้กลจากกอ้นเมฆไดถึ้ง 30 กิโลเมตร 
นั�นคือ แมท้อ้งฟ้าเหนือศีรษะของเราจะดูปลอดโปร่ง แต่เราอาจจะถูกฟ้าผา่ (แบบบวก) 
ไดห้ากมีเมฆฝนฟ้าคะนองอยูห่่างไกลออกไปในระยะ 30 กิโลเมตร อนัเป็นที�มาของคาํวา่ 
“ฟ้าผา่กลางวนัแสกๆ” ซึ� งเป็นฟ้าผา่ที�เกิดขึ�นโดยเราไม่ไดค้าดคิดนั�นเอง

ที�มาข้อมูล: สภาวิศวกร



การป้องกนัอนัตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง

• รีบหาอาคารหรือที�กาํบังเข้าไปหลบ หรือเข้าไปอยู่ในรถที�มีหลงัคาแข็งแรง

• งดเว้นกจิกรรม และกฬีากลางแจ้งทุกชนิด
•กรณีที�เล่นนํ�าต้องรีบขึ�นจากนํ�าและไปให้พ้นชายหาด

กรณีที�อยู่นอกบ้าน



• จงอยู่ให้ไกลจากโลหะที�เป็นสื�อไฟฟ้าทุกชนิด เช่น  อุปกรณ์ทําสวน  

รถจักรยาน  รถจักรยานยนต์  รางรถไฟ และ ปิดโทรศัพท์มือถอื



•ห้ามอยู่ใต้ต้นไม้ที�โดดเดี�ยวโล่งแจ้ง หรืออยู่ใกล้เสาไฟฟ้า



การป้องกนัอนัตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง

กรณทีี�อยู่ในบ้าน
• อยู่ให้ไกลจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และโลหะที�เป็นสื�อนําไฟฟ้าทุกชนิด
• ถอดปลั�กหรือสับสวิทช์เครื�องใช้ไฟฟ้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพวิเตอร์

เครื�องปรับอากาศ เป็นต้น



พายุหมุนเขตร้อน

ตา

กระแสอากาศไหลออก

15 km

ผิวพื�นโลก

500 km

25 km กาํแพงตา

กระแสอากาศไหลเข้า



เกณฑ์ในการพจิารณาความรุนแรงของหมุนเขตร้อน
• ความเร็วลมสูงสุดที�บริเวณใกล้ศูนย์กลาง (Maximum Sustained Wind speed, MSW)

• มหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกเฉียงเหนือ(ญี�ปุ่น) : เฉลี�ย 10 นาที

• มหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกเฉียงเหนือ(จีน) : เฉลี�ย 2 นาที

• มหาสมุทรแอตแลนติก และอ่าวเมก็ซิโก(สหรัฐอเมริกา) : เฉลี�ย 1 นาที

MSW(kt) CATEGORY

34> MSW TD (Tropical Depression)

34<=MSW<48 TS (Tropical Storm)

48 <=MSW< 64 STS (Severe TS)

64<=MSW T or TY (Typhoon )



ลาํดับการเกดิพายุหมุนเขตร้อน



พจิารณาตามขนาดของหมุนเขตร้อน
แบ่งตามรัศมีของลมแรง (Radius of Gale Wind Area, 28-55 knot, Beaufort scale 7-10 )

รัศมี ขนาด

น้อยกว่า 500 กโิลเมตร - - -

500 – 800 กโิลเมตร ขนาดใหญ่

มากกว่า 800 กโิลเมตร ขนาดใหญ่มาก



37

38%

17%
11%

9%10%

5%

9%

ไต้ฝุ่น

เฮอร์ริเคน

ไซโคลน



• พายุฝนฟ้าคะนอง
• ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง
• ลมกระโชกแรง
• ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง
• คลื�นลมแรง
• คลื�นซัดฝั�ง

ผลกระทบจากพายุพายุหมุนเขตร้อน



 พายุหมุนเขตร้อนที�เคลื�อนเข้าสู่ประเทศไทย รายเดือน คาบ 63 ปี (พ.ศ. 2494 – 2558) 

•จาํนวนพายฯุทั�งหมด: 190 ลูก
(Tropical Depression, Tropical 
Storm and Typhoon)

•เฉลี�ย : 2.92 ลูกต่อปี
• เฉลี�ย 10 ปีล่าสุด : 1.3 ลูก
• ปีที�มีพายมุากที�สุด : พ.ศ. 2507 

และ2508 จาํนวน 9 ลูก
• พายไุตฝุ้่ น GAY (3-4 พฤศจิกายน
2532) คือ พายไุตฝุ้่ นเพียงลูกเดียวที�
เคลื�อนเขา้ประเทศไทย



ม.ิย.-ก.ค.

ส.ค.-ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.-ธ.ค.

พ.ค.

เส้นทางการเคลื�อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณทะเลจีนใต้และประเทศไทย



พายุไซโคลน “มาลา” วันที� 26-29 เมษายน 2549



พายุโซนร้อน HARRIET (25 ตุลาคม 2505 )



พายุไต้ฝุ่น GAY 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2532



พายุใต้ฝุ่น GAY (4 พฤศจิกายน 2532 )



พายุใต้ฝุ่น LINDA (2-4 พฤศจิกายน 2540 )



วาตภัยครั�งสําคญัในประเทศไทย เกดิขึ�นที�ใดและเมื�อไรบ้าง

1. วาตภัยจากพายุโซนร้อน “แฮเรียต” ที�แหลมตะลุมพุก อาํเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื�อวนัที� 25 ตุลาคม 2505 มีผู้เสียชีวิต 870 คน สูญหาย 160 คน 
บาดเจ็บ 422 คน ประชาชนไร้ที�อยู่อาศัย 16,170 คน ทรัพย์สินสูญเสียราว 960 ล้าน
บาท 

2. วาตภัยจากพายุไต้ฝุ่น “เกย์” ที�พดัเข้าสู่จังหวัดชุมพร เมื�อวันที� 4 พฤศจิกายน 2532 
ความเร็วของลมวัดได้ 120 กม./ชม. ประชาชนเสียชีวิต 602 คน บาดเจ็บ 5,495 คน 
บ้านเรือนเสียหาย 61,258 หลงั ทรัพย์สินสูญเสียราว 11,739,595,265 บาท

3. วาตภัยจากพายุไต้ฝุ่น “ลนิดา” ตั�งแต่วันที� 2 พฤศจิกายน ถึง 4 พฤศจิกายน 2540 ทํา
ให้เกดิความเสียหายจากวาตภัย อุทกภัย และคลื�นซัดฝั�งในพื�นที� 11 จังหวัดของภาคใต้
และภาคตะวนัออก



ความเสียหายของพายุหมุนเขตร้อนในประเทศไทย

แหลมตะลมุพกุ พ.ศ. 2505   ชมุพร พ.ศ. 2532

เพชรบรีุ พ.ศ. 2540 ภาคใต้ตอนล่าง  พ.ศ. 2553



คลื�นพายซุดัฝั�ง

http://www.nhc.noaa.gov/surge/animations/hurricane_stormsurge.swf



ตัวอย่างความเสียหายจากคลื�นซัดฝั�ง



อุทกภัย

อุทกภยัเป็นภัยที�เกดิจากสภาวะนํ�าท่วมหรือนํ�าท่วมฉับพลนั สาเหตุเกดิจาก

ฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื�องเป็นเวลานาน

นํ�าท่วมอุตรดิตถ์......22-23 พฤษภาคม 2549



สาเหตุการเกดิอุทกภัยในประเทศไทย

1. หย่อมความกดอากาศตํ�า

2. พายุหมุนเขตร้อน (พายุดีเปรสชั�น พายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่น)

3. ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศตํ�าหรือร่องฝน

4. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้

5. มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

6. เขื�อนพงั



สาเหตุของนํ�าท่วมภาคเหนือและภาคกลาง ปี 2554

HAIMA 17-26 June 2011

NOCK-TEN 25 July-1 August 2011

HAITANG 25-28 September 2011

NESAT 25 September-2 October 2011

NALGAE 30 September-5 October 2011

1. พายหุมุนเขตร้อน
2. การเปลี�ยนแปลงสภาพอากาศ (ลา นีญ่า)
3. การบริหารจดัการนํ�า
4. การเจริญเติบโตของเมือง



ดนิโคลนถล่ม

• เกิดจากฝนที�ตกหนกับริเวณภูเขาจนดินอิ�มตวั
ไม่สามารถอุม้นํ�าไวไ้ด้

• เกิดโคลน/แผน่ดินถล่ม ณ บริเวณไหล่เขาสูง
ชนัที�ป่าไมถู้กทาํลาย 

• นํ�าจะชะลา้งพดัพา ดิน หิน ทราย และโคลน
ไหลหลากจากภูเขาลงสู่พื�นที�ราบความเร็ว
มากกวา่ 50 กิโลเมตร/ชั�วโมง  

• ความเสียหายที�เกิดขึ�นจะเกิดจากตน้ไม ้ หิน
กอ้นใหญ่ๆ  อิฐหินจาํนวนมากที�ไหลลงมา
ดว้ยความเร็วสูงพุง่เขา้กระแทกชน



นํ�าท่วมฉับพลัน นํ�าป่าไหลหลาก ดนิโคลนถล่ม ในประเทศไทย 

บ้านกองยอด อ.แม่แจ่ม
8 พฤษภาคม 2547

บ้านนํ�าแม่แรก อ.แม่แจ่ม 15 
กันยายน 2545

บ้านแม่ตื�น อ.อมก๋อย
20 พฤษภาคม 2547

บ้านสบโขง อ.สบเมย
20 พฤษภาคม 2547

อ.แม่ระมาด
20 พฤษภาคม 2547 อ.วังชิ�น

4 พฤษภาคม 2544

บ้านครีีวง อ.ลานสะกา
22 พฤศจิกายน 2531

บ้านกะทูนเหนือ อ.พปูิน
22 พฤศจิกายน 2531

ต.นํ�าก้อ อ.หล่มสัก
11 สิงหาคม 2544

บ้านธารทิพย์ อ.หล่มสัก
11 กันยายน 2543

กิ�ง อ.เขาคชิกูฏ
30 กรกฎาคม 2542

อ. ลับแล  ท่าปลา
    อุตรดิตถ์ 
อ. ศรีสัชนาลยั สุโขทัย
อ. เมือง  แพร่

23 พฤษภาคม 2549

เขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช
เขาพนมเบญจา จ.กระบี� 

23-29 มนีาคม 2554



ปรากฏการณ์สุดขั�ว, สุดขีด (Extreme Event)

• อากาศผดิปกติมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ค่าเฉลี�ย(ค่าปกติ)

• อากาศที�มีความรุนแรง แปรปรวน  

• มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน

• เกิดผดิฤดูกาล, เกิดผดิที�ผดิทาง

• เหตุการณ์ที�มีความรุนแรงเคยเกิดขึ�นมาแลว้ในอดีต 

(ประมาณ 5 เปอร์เซ็นตห์รือนอ้ยกวา่)



ปรากฏการณ์สุดขั�ว, สุดขีด (Extreme Event) 
ที�เคยเกดิขึ�นในเมืองไทย

• พายโุซนร้อน แฮเลียต, ตุลาคม 2505

• พายไุตฝุ้่ น เกย,์ พฤศจิกายน 2532

• พายโุซนร้อน ลินดา, พฤศจิกายน 2532

• ภยัแลง้ ปี 2551 ฤดูร้อน 2551

• นํ�าท่วมนคราชสีมา ตุลาคม 2553

• อากาศหนาวบริเวณประเทศไทยตอนบน และ นํ�าท่วมภาคใต ้

     มีนาคม 2554

• นํ�าท่วมภาคเหนือและภาคกลาง 2554



พายุไต้ฝุ่น “เกย์” 

• วาตภยัจากพายไุตฝุ้่ น “เกย”์ ที�พดัเขา้สู่จงัหวดั
ชุมพร เมื�อวนัที� 4 พฤศจิกายน 2532 

• ความเร็วของลมวดัได ้120 กม./ชม.
•  ประชาชนเสียชีวิต 602 คน บาดเจ็บ 5,495 คน 

บา้นเรือนเสียหาย 61,258 หลงั
•  ทรัพยสิ์นสูญเสียราว 11,739,595,265 บาท



อากาศหนาวบริเวณประเทศไทยตอนบน และ นํ�าท่วมภาคใต้ มีนาคม 2554



8 November 2013

Maximum sustained winds of 320 kph 
Gustiness of up to 380 kph.

Source: PAGASA

Daanbantayan
Bantayan

Tolosa

Guiuan

Concepcion

Busuanga



พายุไซโคลน “นาร์กสี”



พายุเฮอริเคน “KATRINA”


